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 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
 ..........طالب:

 نعم كما في الصحيح.
 طالب:..........

 كلها في الصحيح.
 طالب:..........

 ، نعم.ما قبل طلوع الفجر بدقيقة ليل، ما قبل طلوع الفجر بدقيقة واحدة ُيسمى لياًل 
 طالب:..........

 .، بقدر ما ينزل هذا ويطلعال..ال
 يا الصــ أراد لمــ  والشــرا  ،الطعــا و  ،الجمــا  إلباحــ  غايــ    الفجــر تعــال  جعلــ  ومــ  :مســةل "
ــج   أصــ   مــ  أنــ  علــ  ســلد ي    األئمــ  مــ هب وهــ ا عليــ ، حــر  وال صــهم  وليــل  فليغلســ  ان  

 -سـلم  وأ  ،عائشـ  حـدث  مـ  ومسـل  ال خاري  رواه مال   ا؛وخلف   اسلف   العلماء وجمههر األربع 
 مـا   ج مـ  اجن  ـ صـ  ي   -وسـل  علي  هللا صل - هللا رسه  كان: قاللا أنهما -عنهما هللا رضي
 .يقضي وال فطري   ال ث : عندهما سلم  أ  حدث  وفي ،ويصه  يغلس  ث  ،احلال  غير

 ةصـه  ف نبج   وأنا الصالة تدركني هللا، رسه  يا :قا  رجال   أن عائش ، ع  مسل    صحي  وفي 
ن ي َوَأَنا» :-وسل  علي  هللا صل - هللا رسه  فقا  اَلة   ت ْدر ك  ـه    ن ـب  ج   َوَأَنا الصَّ  لسـ :  فقـا «َفَةص 
ـيإ   َوّللاَّ  » :فقـا  تـةخر، ومـا ذن ـ  مـ  تقـد  مـا لـ  هللا غفـر قـد هللا، رسه  يا مثلنا ـه ن    َأنْ  أَلَْرج 
 .«َأتَّق ي ب َما َوَأْعَلم ك  ْ  لِل َّ   َأْخَشاك  ْ  َأك هنَ 
 ".الرزاق ع د ثناحدَّ قا :  أحمد اإلما  رواه ال ي الحدث  فةما

عليلله الصللالة –كللل رمللرط ُيطلللأل مللر ا مللة تركلله ممللا هللو كمللال، يعنللي تركلله هللو ال مللال، فللالنبي 
 رولللى بلله منهللا، -عليلله الصللالة والسللالم–رولللى بلله، وكللل كمللالط تُللهمر ا مللة بلله، فللالنبي  -والسللالم
ُيصلللي ويصللوم، هللل و يطلللع عليلله الفجللر وهللو ُ نللأل،  للم ي  سللل  -عليلله الصللالة والسللالم–وكونلله 
رن يكون هكذا رو ي  سل قبل طلوع الفجر؟ ا كمل رن ي  سل قبل طللوع الفجلر، وللو كلان ا كمل 

 - لل  وعلال– نه رخشى ورتقى ورعلم بلا   ؛-عليه الصالة والسالم–هذا فيه نقص لما فعله النبي 
–بلي ن الن ؛-عليله الصلالة والسلالم–ما ُيقال: إن ا مة ُيطلأل منهلا ركملل مملا ُيطللأل ملر النبلي 

م ارولللى بال مللال مللر ا مللة؛ ولللذل  لملل -ليلله الصللالة والسللالمع مللر  قللالوا: رنللر هللافللر هللا للل  مللا تقللد 
ة عليه الصال–ما هو رفضل مما صنعر، قال هذا الرسول  يفعلما نحر بمثل ،  ،ذنب  وما تأخر

 .رخشى ورعلم واتقى   -والسالم
 طالب:........
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

ن ع وللوال هلذا لاملا بلان الحكلم الشلرعي تشلريع هلذا؛  هذا في حقله كملال؛ لملاذا؟  نله تشلري ،كمال
النسلليان نقللص، ل نلله فللي مقابللل ال شللريع ركمللل،  ،رينسللى لُيسلل -عليلله الصللالة والسللالم–الرسللول 

مللا رحللد يقللول: فرمللا فللي حلل  هللايللر   ،-عليلله الصللالة والسللالم–النسلليان ركمللل مللر تركلله فللي حقلله 
 النسيان رفضل.
 طالب:........

 ير؟ر
 .طالب:.......

 .الجواز، ل ر ما يكون عادة وديدًنا قد يفعل الشيء مرة؛ لبيان
 أبـي  عـ همـا ، عـ  ،معمـر   الـرزاق عـ  ع ـد ثناحـدَّ قـا :  أحمـد اإلما  رواه ال ي الحدث  فةما"

يَ  إ َذا» :قــا  أنــ  :-وســل  عليــ  هللا صــل - هللا رســه  عــ  ،هريــرة ــهد  ــاَلة   ن  ــْ     اَلة  َصــ ل لصَّ  الصُّ
ك  ْ   يفـ وهـه تـر،، كمـا يخي الشـ شـر  عل  اإلسناد جيد حدث    فإن  «َثْهَمئ     َيص  ْ  َفاَل  ن ب  ج   َوَأَحد 

 وفـي -وسـل  عليـ  هللا صـل - الن ـي عـ  ع ـا،، بـ  الفضـ  عـ  هريرة، أبي ع  الصحيحي 
 علـ  مـ  العلمـاء فمـ . ثرفعـ  ولـ  ع ـا، بـ  والفضـ  ،زيـد ب  أسام  ع  عن  النسائي ن س  

 ."به ا الحدث  ه ا
بعللدم رفعلله، بأنلله موقللوا علللى رسللامة بللر زيللد والفضللل بللر عبللاي، والموقللوا علللى الصللحابي ال 

 . -عليه الصالة والسالم–ُيعارض به المرفوع إلى النبي 
 ".وعطاء وسال    ،هريرة أبي ع  ه ا حك وي   إلي ، ذهب م  ومنه "

 .رن مر رصبح ُ نًبا فإنه ال يصوم ومق ضا 
 طالب:..........

ومر فعله  -عليه الصالة والسالم–خال عر المعارض قلنا هذا، ل ر إذا عورض مر قوله  هذا إذا
 . فال ننظر إلى الموقوا

 طالب:..........
 هو رعلم به فيخشى، ومر يأمر؟و  [28اطر:]ف {ۋ   ۋ   ۅ   ۅ   ۉ   ۉې  }الخشية 

 طالب:..........
ۋ   ۋ     }يخشلى هللا لللين ملر رهلل العلللم الخشلية سلمة العلمللاء، واللذ  ال  ،هلذا كلالم ال قيملة للله

 .[8]ال ي  ن : {ٿ   ٿ   ٹ   ٹ } ،[28]فاطر: {ۅ   ۅ   ۉ   ۉې
 طالب:..........

 .نعم
 طالب:..........



 

 

 
 

4 

 (63)-البقريريريريريريريريريريريريرير –تفسريريريريريريريريريريريريري ابريريريريريريريريريريريريرين كريريريريريريريريريريريريري ري  

 

4 

صلاحأل الجلرا م والمن لراا وال بلا ر يخشلى ملر  ،على كل حال الناي منازل، وكلٌّ خشلي ه بحسلبه
عليللله الصلللالة –ومقامللله  ،بلللرار سللليماا المقلللربير"كبلللا ر ، وصلللاحأل المكروهلللاا ريًضلللا "حسلللناا ا 

 .قد يخشى  قل مر ذل  بكثير -سالموال
 طالب:..........

 .نعم
 طالب:..........

 .نعم
 طالب:..........

 إما لم يرفعه في ُسنر النسا ي.
 طالب:..........

مً  همللا فيلل ا صللر ب بلله فللي رول ا مللر وملل اشلل  رنلله تعللارض هللذا مللع ذا ، فإمللا رن يكللون هللذا م قللد  
 سل قر عليله ا ملر وعليله عمللمر فعله م أخر، وهذا الذ  او بقوله  -عليه الصالة والسالم –النبي
 .ا مة

 سـ والح ،عـروة بـ  وهشـا  ،وعطاء ،وسال    ،هريرة أبي ع  ه ا حك وي   إلي ، ذهب م  ومنه "
ـ ان  ـج   صـ  ي   أن بي  اللفرق  إل  ذهب م  ومنه  ال صري،  وأ  شـ عائ لحـدث  ؛عليـ  فـال انائم 

 ".هريرة أبي لحدث  ؛ل  صه  فال امخلار   أو سلم ،
ًطلل ايعنللي ُيفللرا إذا كللان ُمخ للارً  ذا ، فُيهاخللذ علللى هللاوطلللع عليلله الفجللر ولللم ي  سللل صللار هللذا ُمفر  

 . مر ال فرق، والرخصة تشمل الجميعفي حقيقة ا فالقول، وإال 
 ل في ـ الفـر  بـي  ق فـرَّ  م  ومنه  الحس ،و  ،وطاو،   عروة ع  ه ا حك ي   ،هريرة أبي لحدث "

 عـ  روايـ    وهـه ،النخعـي إبـراهي  ع  منصهر، ع  الثهري  رواه يضره، فال النف  وأما فيقضي ،
ــ ال صــري  الحســ   ســلم ، وأ  عائشــ  بحــدثثي هريــرة أبــي حــدث  نســخ ادعــ  مــ  ومــنه  ،اأيض 

ـ بعيـد   وهـه ،كريمـ ال اآليـ  بهـ ه منسـه    أنـ  حـم    ابـ  وادعـ  معـ ، تـاريخ ال ولك   ال إذ ؛اأيض 
 ".تاريخ

النسخ يح اج إلى تاريخ، ل ر قد ُيصار إليه إذا اتف  ا  مة على رحلد طرفلي المسلألة، رحلد طرفلي 
المسللألة اتفلل  عليلله ا  مللة، الطللرا الخللر وفيلله دليللل لللم يعمللل بلله رحللده؛  ن رولملل  الللذ  قللالوا بلله 

وإن كنللا ال نعللرا  ،عبللرة بلله، قللد ُيقللال: منسللو  كثيللره مللنهم ر للع عللر قوللله، فللال ،انقللرض خالفهللم
ال للاريخ، والللذ  ي لللأل علللى الظللر رنلله هللو الم للأخر الناسللخ، هللو الم للأخر لعمللل ا  مللة بلله، وادعللى 
بعضللهم نسللخ حللديي معاويللة فللي ق للل الشللارو فللي الرابعللة رو فللي الثالثللة علللى اخلل الا الروايللاا، 

تفاق ا  مة على عدم العمل بله يلدل عللى و لود وقالوا: هو منسو ، قالوا: مار الذ  نسخه؟ قال: ا
يعنلي رحاديلي قلال ال رملذ  رول ا ملر: للين  ،ناسخ ولو لم نطلع عليه، وهلذا فلي مسلا ل معروفلة
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 5 ضريخلمعالي الشيخ عبد الكريم ا

  هلو حلديي على تر  العمل به إال حديثير، اللذبك ابي هذا مما ر مع العلماء رو ما اتف  ا  مة 
 ي في الجمع بالمدينة.معاوية في ق ل الشارو المدمر، وحديي ابر عبا

، في )شرب العلل( زاد رحاديي مر هذا النوع، وكلها يقولون: إنها منسلوخة -رحمه هللا–وابر ر أل 
 ولو لم نطلع على و ود ناسخ.

ل وما قال ا  مة بصرفه مر الو وو إلى االس حباو، ومر ال حريم في النهي إلى ال راهة، وللم يقل
 . قال: فيه صارا ولو لم نطلع عليهرحده مر ا  مة يُ  حديي بالو وو رو ال حريمبمق ضى ال

ـ بعيـد   وهـه الكريمـ ، اآلي  به ه منسه    أن  حم    اب  وادع "  مـ  لظـاهرا بـ  ،تـاريخ ال إذ اأيض 
 لحــدث  ؛لــ  صــه  فــال الكمــا  نفــي علــ  هريــرة أبــي حــدث  حمــ  مــ  ومــنه  خالفــ ، اللــاريخ
 ".عائش 

 .صوم له يعني كاماًل  فال
 .أعل  هللاو وأجمعها، األقها  أقر  المسل  وه ا الجهاز، عل  ي الدالَّ  سلم  ائش  وأ ع لحدث "
ــ الشــم  غــرو  عنــد فطــاراإل يقلضــي [187]ال قــرة: {ڇ   ڇ   ڍ   ڍ   ڌڌ }  كمــا ،اشــرعي   احكم 

 ".قا  -عن  هللا رضي- الخطا  ب  عمر المؤمني  أمير ع  الصحيحي  في جاء
هنـا، إذا أق   اللي  م  هاهنـا وأدبـر النهـار مـ  ها«رعي ولو لم يأكلل يعني ولو لم يأكل، حكم ش

ذا يعنلي إذا  لاء الليلل فقلد رفطلر الصلا م، وللو للم يأكلل، بعلق العاملة يقلول: إ »فقد أفطر الصائ 
هللو رفطللر حكًمللا، والفطللور يكللون  ،هللذا ال قيمللة للله ،لللم يجللد مللا يأكللله يمللص إصللبعه رو نحللو ذللل 

 .فطر عند رهل العلمنوى اإلفطار ر بالنية مر
ى هللذا باع بللار رن الليللل لللين ل للر ُيشللكل علللى هللذا نوًعللا مللا الوصللال، والوصللال قللد ال ُيشللكل عللل

 .ل عبارة عر اإلمسا  ال عر الصيامللصيام، فقد رفطر ب روو الشمن، والوصا محالا 
 طالب:.........

 خالص مر نوى اإلفطار رفطر. 
 طالب:.........

ل الفطر بال  . نيةيكون عج 

ــ ْ  اللَّْيــ    َأْقَ ــ َ  إ َذا» :-وســل  عليــ  هللا صــل - هللا رســه  قــا "قــا :  ــ ْ  َهــار  النَّ  َوَأْدَبــرَ  ا،َهاه َنــ م   م 
ائ     َأْفَطرَ  َفَقدْ  َهاه َنا  -هللا رسه  قا :  قا -عن  هللا رضي- الساعدي سعد   ب  سه    وع  «الصَّ
 .أخرجاه «الفطر عجلها ما بخير   النَّا،   َثَما    اَل » :-وسل  علي  هللا صل 
 ع ــد بــ  رةقــ ثناحــدَّ قــا :  األوزاعــي، ثناحــدَّ قــا :  مســل ، بــ  الهليــد ثناحــدَّ : أحمــد اإلمــا  وقــا 

 ".هريرة أبي ع  سلم ، أبي ع  المهري، ع  الرحم 
 رحد مر طرا..... هقرة بر عبد الرحمر بر...؟ ال تبحي ما هو عند ، ما في
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 طالب:.........
 .نعم
 إيش؟ رمبر عبد الرحمر بر حويل  قرة

 طالب:.........
رحلد ر لاو، وعسلى  هملا فيل هملا عنلدكم شليء؛  نل هنلعند  الجهاز بير يدي ، رنا عرفلر ر رخر ه

   سمعنا ، ومو ودة في ال  او ما نسأل عنها.في الذ ...د ما يصير يكون هو بع
 طالب: المعافري .

 اسمه؟ ما ، هذا مو ود في ال  او يا شيخ، رريد اسم  د
 طالب:.........

 .نعم
 طالب:.........

ويل، نعم.  ح 
ـه   » :-وسل  علي  هللا صل - الن ي ع  ،هريرة أبي ع  سلم ، أبي ع  المهري، ع "  -ّللاَّ   َيق 

ي َأَحبَّ  إ نَّ  :-َوَج َّ  َعمَّ  َ اد  ـ ْ  إ ل ـيَّ  ع   األوزاعـي  عـ وجـ    غيـر مـ  رمـ يالل ورواه ،«ف ْطـر ا َأْعَجل ه 
 .غريب حس    حدث    ه ا: وقا   ،ب

ــ أحمــد وقــا   :لقــي   بــ إيــاد ســمع قــا :  إيــاد، بــ  هللا  يــدع   ثناحــدَّ قــا :  عفــان، ثناحــدَّ : اأيض 
 ،بشـير فمنعنـي مهاصـل ، ثـهمي  أصـه  أن أردت: قال  الخصاصي  ب  بشير امرأة ليل  سمع 
 ولكــ  َر،،النََّصــا َذل ــ َ  َعــ   َيفْ » :وقــا  عنــ  نهــ  -وســل  عليــ  هللا صــل - هللا رســه  إن: وقــا 

ــيا َ  َأت مُّــهاو  ،هللا أمــرك  كمــا صــهمها َذا ،اللَّْيــ    إ َلــ  الص   وا ْيــ   اللَّ  َكــانَ  َفــإ  ر    بــاورو، الحــاف   «َفــَةْفط 
ثنا يح ثنا ع د هللا ب  ثهسف، قا : حدَّ ثنا بكر ب  سه ، قا : حدَّ ة، ي  ب  حمـم عساكر، قا : حدَّ

بـ  أبـي طلحـ ، عـ  ع ـد الملـ  بـ  أبـي ذر، عـ  أبيـ  أن رسـه   ع  ثهر ب  ثميد، ع  علـي
 هللا".

 َعـ   َيفْ إنمـا »كلالم الشليخ مو لود عنلدكم؟  "الهصا  ع  النهي الصحيح  األحادث  في ورد وله ا"
ـيا َ  َأت مُّهاو  ،هللا أمرك  كما صهمها ولك  النََّصاَر،، َذل  َ  َذا ،ْيـ   اللَّ  إ َلـ  الص   واَفـةَ  اللَّْيـ    َكـانَ  َفـإ  ر   «ْفط 
 بعد ؟ ماذا

 طالب:..........
 ."الهصا  ع  النهي الصحيح  األحادث  في ورد وله ا"

 طالب:..........
 سيأتي؟رم  يعني ساقط عندنا
 طالب:..........
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 ؟اكم سطرً 
 طالب:..........

 "ورو،".اقرر يا شيخ، 
ثنا يحي  ب  حممة، ع  ثهر بـ  ثميـد، عـ  علـي بـ  أبـي طل   حـ ، عـ  ع ـد الملـ  بـ"قا : حدَّ

 ، واصــ  ثــهمي  وليلــ ، فةتــاه ج ريــ -صــل  هللا عليــ  وســل – أبــي ذر، عــ  أبيــ  أن رســه  هللا
 {ڌڌ   ڍ ڇ   ڇ   ڍ   }فقا : إن هللا قـد ق ـ  وصـال ، وال يحـ  ألحـد  بعـدك، وذلـ  بـةن هللا قـا : 

  أورده فـي اد  ال بـة، بـفال صيا  بعد اللي ، وأمرني بالهتر ق   الفجر. وهـ ا إسـن [187]ال قرة:
ــي ذر فــي تةريخــ ؛ ــ  أب ــ  ب ــد المل ــ  فــي ورد ولهــ ا ترجمــ  ع   عــ  النهــي الصــحيح  األحادث

 ا.شيئ   بينهما يةك  وال بيه    اثهم   يص  أن وهه ،الهصا 
 أبـي  عـ سـلم ، أبـي عـ  المهـري  عـ  معمـر ثناحـدَّ قـا :  الـرزاق، ع ـد ثناحـدَّ : أحمد اإلما  قا 

ـل ها اَل » :-وسـل  عليـ  هللا صـل - هللا ه رسـ قـا : قـا  هريرة،  إنـ  ،هللا  رسـه يـا: قـالها «ت َهاص 
ــا  تهاصــ ، ــإ ن  ي» :ق ــْثَلك  ْ  َلْســ    َف ــي م  ــ    إ ن   ــي َأب ي م ن  ــي ي ْطع  ــ َرب   ــا  «ق ين يَوَيْس ــ : ق  عــ  ثنلهــها فل
 لـه»:  فقـا الهال ، رأوا ث  ،وليللي  ثهمي  -وسل  علي  هللا صل - الن ي به  فهاص  ،الهصا 

 أخرجا وك ل  ب ، المهري  حدث  م  الصحيحي  في وأخرجاه له ،  كالمنك    «لمدتك  الهال  تةخر
 .عمر واب  أن    حدث  م  الهصا  ع  النهي
 الهصـا  عـ  -وسـل  عليـ  هللا صـل - هللا رسه  نه : قال  -عنهما هللا رضي- عائش  وع 
ـي»: قـا  تهاصـ ، إن : فقالها له ، رحم    ـي ،َكَهْيَئـل ك  ْ  َلْسـ    إ ن    فقـد ،«ق ين يَوَيْسـ َرب  ـي م ن ـيي ْطع   إ ن  
 وأنـ  ،-وسـل  عليـ  هللا صـل - الن ـي خصـائ  مـ  أنـ  وث   ،وج  غير م  عن  النهي ث  
ــ كــان إنمــا حقــ  فــي والشــرا  الطعــا  ذلــ  أن واألظهــر عــان،وي   ذلــ  علــ  يقــه،  كــان  ال امعنهي 
 : الشاعر قا  كما ولك  الحسي، مع مهاصال   يكهن  فال وإال ،احسي  
ثـــ    َلَهـــا ـــ ْ  َأَحاد  ْكـــَراكَ  م   َغل َهاَتْشـــ ذ 

 
ـــــ     ـــــَرا    َع ـــــا الشَّ يَه ـــــ    َوت ْله  ـــــمَّ  َع  اد  ال

ـ وقـ  إلـ  الشـم  غـرو  بعـد يمسـ  أن أحـب مـ  وأما   أبـي حـدث  فـي كمـا ذلـ ، فلـ  حرالسَّ
 ".قا  -عن  هللا رضي- الخدري  سعيد

 هل يق ضي المنع رو ال؟ فباو الشفقة على المنهي، الن إذا كان النهي مر 
 طالب:.........

 .نعم
 طالب: يقلضي المنع.

 .«اقرأ القرآن في س ع  وال تمد»قال لعبد هللا بر عمرو:  -عليه الصالة والسالم–النبي 
  طالب:.........
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 ماذا؟
 طالب:.........

ذا وهل ،«ال تمد»ل ليلة، مع رنه قال لله: يخ م في ك ،مشف  عليه، ف ان ابر عمروط يقرر في كل يوم
مر باو الشفقة عليله، فيجلد ملر نفسله قلوة، ل نله فلي نهايلة ا ملر بعلد رن ىلعن نلدم عللى رن للم 

 ووصي ه. -عليه الصالة والسالم–يقبل نصيحة النبي 
 طالب:.........

 .نعم
 طالب:.........

 ؟ماذا
 طالب:.........

ل ن قلراءة القلرين فلي رقلإندم ح لى عللى قلراءة القلرين فلي رقلل ملر سلبع؛ وللذل  رهلل العللم يقوللون: 
كثيللًرا عللر السلللن، عللر عثمللان وهللايللر ، و للاء مللر بعللدهم مللر  مللر سللبع تسللوف ولللو فللي ليلللة، و للاء

ال لللابعير وتلللابعيهم ملللر يخللل م ملللرتير، قلللالوا:  ن النهلللي اللللوارد فلللي ذلللل  ملللر بلللاو الشلللفقة، وريًضلللا 
  الل ا وقاا الفاىلة ال يدخل فلي النهلي فلي رمضلان ملثاًل يقلرر اإلنسلان القلرين فلي  لال  رواس 

ء في ليل ير رو في ليلة اهللا ناًما للوقر مع اس صحاو رن النهي كان شفقًة على المنهي؛ وللذل   لا
 وال ي شـاد الـدث  أحـد  » ،كثير مر السلن رنهلم رطلروا رنفسلهم عللى رشلياء، وا صلل رن اللدير يسلر

 ليللة امللة، وللم يثبلر عنله رنله قلامنهى عر قيلام ليللةط ك -عليه الصالة والسالم–والنبي  ،«إال غل  
رنلله قللام ح للى تفطللرا  -عليلله الصللالة والسللالم–كاملللة إال فللي العشللر ا واخللر، مللع رنلله ُحفلل  عنلله 

ر بقللدرها، فللإذا و للد اإل اًطا نسللان نشللقللدما ، وقللام فللي ركعللةط واحللدة بخمسللة ر للزاء، فهللذ  ا مللور ُتقللد 
 وهم ًة ي  نم، إذا هبر رياح  فاهللا نمها، فإن ل ل...

 طالب...........
 ؟ماذا

 طالب...........
 سكوًنا. -في بعق الرواياا -ل ل عاصفةط رو  ا رة

ملا هلو بقصلد حالنلا  ،«والقصـد القصـد ت لغـها» ،وعلى كل حال قد رحسر مر ان هى إللى ملا سلمع
 .ه الن ما هو بهذا هو المقصودعيش  نذالضياع ال نفعله  نحر الذ

 طالب...........
 ؟كين

 طالب...........
 واصل بهم. -عليه الصالة والسالم–الرسول 
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 طالب...........
 ؟كين

 طالب...........
واصللل بهللم صلليام يللومير، ولللو تللأخر الهللالل  -عليلله الصللالة والسللالم–الللدليل فللي ذللل  رن النبللي 

ملرط وهو ما يجوز، ال يمكر رن يفعل بهم هذا ا مر من اًل بهم في رزادهم، ما يمكر رن يفعل هذا ل
 .ممحرم رو ممنوع، فا مر يدور على الشفقة، الشفقة عليه

 طالب...........
للد مللر يقللر و  ،هللذا شللفقة مللر  هللة، وإحضللار القلللأل وال للدبر مللر  هللةط رخللرى؛  نلله ال يفقلله  ن وو  

، حجبه مملوءه مر دموعله، نحلر ملا نقلين عللى نفسلناالقرين، وردركنا مر يخ م في اليوم واليومير و 
 نرتل وال نقرر وال نسمع ما تأ رنا، ل ر هنا  ُرناي، هللا المس عان. رن نحر لو نريد

 طالب...........
و هلُيصللي قا ًملا هلذا  -عليله الصلالة والسلالم–للين بلالزم، والنبلي  ،ما هلو بلالزم القيلام فلي النفلل

  .إذا فرف مر قراءته قام فركع، فا صل، وقد ُيصلي  الًسا
ـ وقـ  إلـ  الشـم  غـرو  بعـد مسـ ي   أن أحب م  وأما"  أبـي حـدث  فـي كمـا ذلـ ، فلـ  حرالسَّ

ــل هات َها اَل » :-وسـل  عليـ  هللا صـل - هللا رسـه  قــا  :قـا  -عنـ  هللا رضـي- الخـدري  سـعيد    ،ص 
ــ َ  أراد فــةيك  ــ ْ  ث َهاص  ــ  َفْلي َهاص  ــَحر   إ َل  عليــ  هللا صــل  -هللا رســه  يــا تهاصــ   فإنــ: قــالها «السَّ
 ".-وسل 

 صلى هللا عليه وسلم؟  ءجيت
 طالب: ال.

 نعم.
ـي» :قـا  ،رسه  يا تهاص  فإن : قالها" ـي َكَهْيَئـل ك ْ ، َلْسـ    إ ن   ـ    ل ـي َأَبْيـ    إ ن   م ن ـيي طْ  م ْطع   َوَسـاق   ع 

 ا".أيض   الصحيحي  في أخرجاه «َيْسق ين ي
و لاء فلي  ،«الصـه  لـي وأنـا أجـمي بـ »فضل العباداا قد  اء في الحديي الصيام..الصيام مر ر
نصللر رنلله فللي يخللر عمللر   للاور بمكللة، فلللزم الصلليام، وكللان ُيفطللر علللى رفمللدة  تر مللة الفللارابي ربللي

ىلالل، ورحملد رملير ذكلر فلي ك ابله اللذ  تلر م بله  -نسلأل هللا العافيلة -الحمالن والخملر المع ل 
الللذير درسللو  فللي مدرسللة القضللاء الشللرعي شللخص ر نللى عليلله كثيللًرا، لنفسلله، ذكللر رنلله مللر شلليوخه 

قللال:  للم فقللدنا  فجللأًة، وطللال بحثللي عنلله، وبعللد عشللر سللنواا ذهبللر إلللى تركيللا فو دتلله، ورنلله لللزم 
الصيام، وكان صيامه مر الساعة ال اسعة صباًحا إلى هللاروو الشمن، ولم ا ُسلمل لملاذا؟ قلال: إن 

 يهوديلللة، وال ُيريلللد إزعا هلللا إذا قلللام إلعلللداد السلللحور رو قلللام... تح للله فلللي السلللكر اللللذ  تح للله رسلللرة
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نسلأل –كل هذا حيده عر الصراا المس قيم، واب داعه يضلرهم وال يلنفعهم  -نسأل هللا العافية–ىالل 
 .-هللا العافية

 عـ  الع سـي ائي إسـر  أبـه ثناحـدَّ قـا :  ،عـي   ن   أبـه ثناحدَّ قا :  كريب، أبه ثناحدَّ : جرير اب  وقا "
 عليـ  هللا صـل - هللا برسـه  مـرت أنهـا: بللعـ  أبـي بـ  حاطب ولد أ  ع  حف ، ب  بكر أبي

 فـ كرت « تصهمي  وكيف»: قا  صائم ، إني: فقال  الطعا ، إل  فدعاها ،ثلسحر وهه -وسل 
ــ ْ  َأْنــ    أثــ »: فقــا  -وســل  عليــ  هللا صــل - للن ــي ذلــ  َصــا    م  ــد   آ    و  ــ َ  م َحمَّ ــَحر   م    إ َلــ السَّ

َحر    .«السَّ
 بــ  مــدمح عــ  األعلــ ، ع ــد عــ  إســرائي  ثناحــدَّ قــا :  الــرزاق، ع ــد ثناحــدَّ : أحمــد اإلمــا  وقــا 
 ".السحر إل  السحر م  ثهاص  كان -وسل  علي  هللا صل - الن ي أن: علي    ع  علي،

الحلللديي السلللاب  فلللي قصلللة رم وللللد حاطلللأل حلللديي ىلللعين؛ لضلللعن ربلللي إسلللرا يل العبسلللي، فملللا 
ح رن النبلي ابه مع رن الحاف   ُي شب ي  ال حجلاو عنله -عليله الصلالة والسلالم–بر حجر قرر ور  

 ننلا فلي عصلر ال لقليط واحلد ي حلد  علر االخل الا ويسل دل ؛ قرر هذا ابر حجر ، حدط مر رم ه
 بآية المباهلة.

 طالب:........
 .خ الااالفي  [61]آ  عمران: {وئ   وئ}

 طالب:........
للن ة، هللذا يخ لللنعللر تللأخير الفطللور إلللى رن تشل ب  النجللوم، يعنللي مخا ال، يخ للن الوصللال  لفللة السَّ

 .عر هذا
 يــا األ ثهاصــلهن  كــانها أنهــ : الســلف مــ  وغيــره المبيــر بــ  هللا ع ــد عــ  جريــر   ابــ  رو،  وقــد"

 علهنــ يف كــانها أنهــ  ال ،ألنفســه  رياضــ    ذلــ  ن يفعلــه كــانها أنهــ  علــ  مــنه  وحملــ  الملعــددة،
 .أعل  وهللا ع ادة،

: ئشـ عا حـدث  في جاء كما الشفق ، با  م  إرشاد   أن  النهي م  يفهمهن  كانها أنه  حلم وي  
  ألنهـ؛ ويفعلهنـ  ذلـ  ثلجشـمهن  سـ يله  سـل  ومـ  ،عـامر وابنـ  المبيـر ابـ  فكان له ، رحم 
ـ علـ  يفطـرون  مـا أو  كـانها أنهـ  عنه  كرذ   وقد علي ، قهة يجدون  كانها  لـئال ؛والصـ ر م السَّ

 فـي   ويصـ ،أيـا  سـ ع  ثهاصـ  كـان أن  المبير اب  ع  روي  وقد ،أوال   بالطعا  األمعاء تلخرق 
 ".وأجلده  أقهاه  السابع اليه 

وهللايللر  قللد ال يسلل طيع  ،المسللألة مسللألة تمللرير وتعويللد للللنفن، مثللل مللر يمشللي المسللافاا الطويلللة
 سام الثقيللة، وبعضلهم ال يسل طيع رن نصفها وال ربعها؛  نه تعود على هذا، ومنهم مر يحمل ا 

كللل هللذا مللر بللاو الرياىللة للللنفن، ل للر ا صللل فللي الرياىللة رن ت للون  ،يحمللل نصللفها وال ربعهللا
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فيمللا ال شللرع فيلله، رمللا إذا ُشللرع رصللله، فلُيلللزم إن رراد الرياىللة بحللبن الللنفن عللر الطعللام يصللوم 
 ولذا ورد النهي عر الوصال. ا؛شرعيا  اصومً 

رراد رن يمضلللي فلللي المطلللاا ملللثاًل نقلللول: يطلللوا رللللن شلللوا ملللر هللايلللر تمييلللزط وملللر رراد المشلللي 
لألسللابيع، مثللل هللذ  رياىللة، وإال المسللعى رفضللل مللر المطللاا للرياىللة، ل نلله ال عبللادة فيلله مللر 

عليلله الصللالة -هللايللر ُنسلل ، فعلللى اإلنسللان رن يضللبط رمللور  علللى مللا  للاء عللر هللا وعللر رسللوله 
 .-والسالم

 طالب:.........
 ا فضل رن ُيعجل الفطر. ،ال..ال

 طالب:.........
 تلأخير السلحور ، عجيلل الفطلرفبقى المسألة في تبرير الجواز، رما ا فضل ما هو بمسألة خيار، ت

  هذا ا فضل.  
 لـ  شـاء مـ و  ،أك  شاء فم  باللي  جاء فإذا بالنهار، الصيا  هللا فر  إنما: العالي  أبه وقا "

  .يةك 
 طلحــ  أبــي بــ  علــي قــا  [187ال قــرة:] {ڈ   ڈ   ژ   ژڑ     ڎ   ڎ  }: تعــال  قهلــ 
 هللا  فحـرَّ  رمضـان، غيـر فـي أو رمضان في المسجد في يعلكف الرج  في ه ا: ع ا، اب  ع 

 ".اعلكاف  يقضي حل  انهار   أو ليال   النساء ثنك  أن علي 
ل: وهللا رنللا مللا فللي ولللو كللان فللي بي لله، إذا خللرج المع  للن ل مللا البللد منلله حا للة اإلنسللان، مللا يقللو 

 .  ن فال يجوز له رن ُيباشر النساءالمسجد، وهو مع 
ڎ    }: تعـال  هللا فقا  شاء، إن جامع المسجد م  فخر  اعلكف إذا الرج  كان :الضحاك وقا "

 فــــي عــــاكفي  دمــــل  مــــا تقربــــهه  ال :أي  [187ال قــــرة:] {ڎ   ڈ   ڈ   ژ   ژڑ   
 ملـ ن حلـ  ذلـ  يفعلـهن  كـانها نهـ أ: واحـد وغيـر وقلـادة دمجاه قا  وك ا. غيره في وال المسجد

 ."اآلي  ه ه
ـــرة: {ژ   ژڑ    } ملللا هلللو بلللالنهي علللر  [187]ال قـــرة: {ڈ   ڈ  } م علقلللة بلللإيش؟ [187]ال ق

المباشللللرة فللللي المسللللا د، النهللللي عللللر المباشللللرة فللللي االع  للللاا، وفللللي المسللللا د؛  ن ا صللللل رن 
ذا خللالا ا صللل، سللجد مللر الخللروج لمللا البللد منلله هللاالع  للاا فللي المسللجد، ومللا يكللون خللارج الم

 .    وحكمه حكم المسجد
 ،والحســ  وعطــاء   ،ومجاهــد   ،كعــب بــ  ومحمــد ،مســعهد   ابــ  عــ  روي : حــات  أبــي ابــ  قــا " 

 الـ ي هوهـ ،معلكف وهه يقربها ال :قالها ومقات ، ،أن  ب  والربيع ،والسدي ،والضحاك ،وقلادة
 ".هؤالء ع  حكاه
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 ا .وهذا الذ  حك
 النساء علي   يحر   المعلكف أن العلماء عند علي  الملفق األمر هؤالء هه ع  حكاه ال ي  اوه"

 فيـ  ث  ث أن ل  يح  فال ،منها ل  بد ال لحاج  منمل  إل  ذهب وله مسجده، في امعلكف   دا  ما
 ."بمقدار إال

ر بقدرهاإنما بقدر الحا ة، الحا  يعني ،رن ي لبي فيه، ي أخر    .ة ُتقد 
  ،األكــ أو الغــائ  قضــاء مــ  تلــ  حاجلــ  مــ  يفــر  مــا بمقــدار إال فيــ  ثلل ــ  أن لــ  يحــ  فــال"

ــي  ــ  ول ــ ي   أن ل ــ  ق  ــ ، أن وال ،امرأت ــ ، ســه،  بشــيء   يشــلغ  وال يضــمها إلي ــ وال اعلكاف  هديع
 .طريق  في مار   وهه عن  يسة  لك  ،المريض

 ههــ مــا ومنهــا ،العلمــاء بــي  عليــ  مــع  جم   هــه مــا منهــا بابهــا، فــي مفصــل    أحكــا  ولالعلكــا 
 ". والمن الحمد وهلل الصيا ، كلا  آخر في ذل  م  صالح    قطع    ذكرنا وقد في ، خللف  م  

ه سللب  رن الحللاف  ابللر كثيللر رشللار إلللى رن للله ك اًبللا فللي الصلليام، رنلله رل للن ك اًبللا فللي الصلليام، وللل
 .صلناك او ا حكام، وله ك أل كثيرة لم ت

 .طالب:........
 .نعم

 طالب:.........
 إذا اىُطر إلى ذل  وإال فال.

 طالب:.........
 .إذا اح اج إلى ذل 

 العظـي ، آنبـالقر  اقلـداء   ؛االعلكـا  بكلـا  الصـيا  كلا  ل عهن ث   فهن المصن    الفقهاء كان وله ا"
 اد  رشـإ الصـيا  بعـد االعلكـا  تعـال ، ذكـره وفـي ،الصـه  ذكـر بعـد االعلكا  ذكر عل   ن َّ  فإن 

 هللا سه ر  ع   نَّ السُّ  في ث ل  كما الصيا ، شهر آخر في أو الصيا  في االعلكا  عل  وتن ي   
 -هللا تهفـاه حلـ  ،رمضـان شـهر مـ  األواخـر العشـر يعلكـف كـان أنـ  -وسـل  علي  هللا صل -

 هللا رضــي- المــؤمني  أ  عائشــ  حــدث  مــ  أخرجــاه بعــده، مــ  أزواجــ  اعلكــف ثــ  -وجــ َّ  عــمَّ 
 .-عنها
 معلكـف   وهـه -وسـل  عليـ  هللا صـل - الن ـي تـمور كانـ  حيي بن  صفي  أن الصحيحي  وفي
 -الن ـي فقـا  ،لـيال   ذلـ  وكـان منملهـا، إلـ  للرجـع قامـ  ث  ،ساع  عنده فلحدث  المسجد، في

 فـي زيـد بـ  أسـام  دار فـي منملهـا وكـان دارها، ت لغ حل  معها ليمشي -وسل  علي  هللا صل 
 هللا صـل - الن ـي رأيـا افلمَّـ األنصـار، مـ  رجـالن لقيـ  الطريـق ب عض كان افلمَّ  ،المدثن  جانب
 لكـهن  ؛-وسـل  عليـ  هللا صـل - الن ـي مـ  حياء   :أي تهاريا،: رواي    وفي أسرعا، -وسل  علي 
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َيـي    ب ْنـ    َصـف يَّ    إ نََّهـا ر ْسـل ك َما َعَلـ »: -وسـل  عليـ  هللا صل - لهما فقا  مع ، أهل   ال :أي «ح 
 ".حيي بن  صفي  أنها واعلما سرعات  

 صفيُة.
 هللا صـل - فقـا  هللا، رسـه  يـا هللا سـ حان: فقـاال زوجلـي، :حيـي أي بنـ  صـفي    أنها واعلما"

ْيَطانَ  إ نَّ » :-وسل  علي  ي    َوإ ن    الدَّ  ، َمْجَر،  آَد َ  اْب    م  َ  َيْجر ي  الشَّ  "«َخش 
 وإني.

ي   َأنْ  يَوإ ن   »" َما ف ي ْق   َ يَ  َخش  ا ق ل هب ك   .«َشر ا» :َقا َ  َأوْ  «َشْيئ 
 ؛لهـامح فـي اللهمـ  مـ  الل ـري  أملـ  يعلـ  أن -السـال  عليـ - أراد: -هللا رحم - الشافعي قا 
 ،ايئ  شـ -وسـل  عليـ  هللا صـل - بـالن ي يظنـا أن مـ  هلل أتقـ  كانـا وهما هر،ظمح في يقعا لئال
 .أعل  وهللا

 الشيء اطاةمع فةما ذل ، ونحه ومعانق    تق ي    م  ودواعي  الجما  هه إنما بالم اشرة المراد ث 
 كـان: قالـ  أنهـا -عنهـا هللا رضـي- عائشـ  عـ  الصـحيحي  فـي ث ـ  فقد ب ، بة، فال ونحهه
 إال ال ي   ثدخ ال وكان حائض، وأنا ل فةرج    رأس  إليَّ  دنيث   -وسل  علي  هللا صل - هللا رسه 
 اوأنــ إال عنــ ، أسـة  فمــا ال يــ ، فـي يكــهن  المــريض كـان ولقــد: عائشــ  الـ ق اإلنســان، لحاجـ 

 .مارة
 الصـــيا  مـــ  وحـــددناه وفرضـــناه ينـــاهب الـــ ي هـــ ا :أي[ 187]ال قـــرة: {ڑ   ک   ک   }: وقهلـــ 

[ 187]ال قـرة: {ک   ک   } وعمائم ، ورخص  غايات  وذكرنا ،حرمنا وما في  أبحنا وما ،وأحكام 
 .تلعدوهاو  تجاوزوها ال :أي [187]ال قرة: {ک   ک} بنفس ، نهاوبي هللا شرعها :أي

 فـــي م اشـــرةال :أي[ 187]ال قـــرة: {ڑ   ک   ک   } :قهلـــ  فـــي يقـــهالن ومقاتـــ  الضـــحاك وكـــان 
ٱ   ٻ    } :ويقـرأ األربعـ ، الحـدود هـ ه يعنـي: أسـل  بـ  زيـد بـ  الرحم  ع د وقا  االعلكا ،

 :قا  [187]ال قرة: {ڇ   ڇ   ڍ   ڍ   ڌڌ } بلغ حل  [187ال قرة:] {ٻ   ٻ   ٻ   پ   پپ   
 وغيره". أبي وكان

 طالب: أبي أو أ بي 
 يعطفهم على ُربي، ما يعطلن مشليخ ه رن ما يمكر"وغيره م  مشيخلنا" ممكر، ربو  زيد بر رسلم 

 على ُربي، ربو ، نعم. 
 .علينا ويللهن  ه ا يقهلهن  مشيخلنا م  أبي وغيره وكان"

 وشـــرائع  وأحكامـــ  الصـــيا   بـــيَّ  كمـــا :أي [187]ال قـــرة: {گ   گ   ڳ   ڳ  گ  } قهلـــ :
 -وسـل  عليـ  هللا صـل - محمـد   ورسـهل  ع ـده لسان عل  األحكا  سائر  ي ث   ك ل  ،وتفاصيل 
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 قــا  كمــا يطيعــهن، وكيــف ،ثهلــدون  كيــف يعرفــهن  :أي [187]ال قــرة: {ڳ ڳ   ڳ }
 {ۈ   ٴۇ   ۋ   ۋۅ   ۅ   ۉ   ۉ   ې   ې   ڭ   ڭ   ڭ   ۇ   ۇ   ۆ   ۆ   ۈ  } :تعــــــــــــــال 

 ".[9:الحدثد]
 اللهم صل   وسلم على عبد  ورسول .

 طالب:........
 ُسن ة.

 طالب:........
 هي ليسر بُسن ة مر ا مور المباحة.

 طالب:........
 له رصل، ال..ال ما ُيمنع، كان له رصل.

 طالب:........
 ما يمنع. هما في

 طالب:........
 في تفريعاته. مذكور


